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για τον κορωνοϊό

μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡιλιοΥ 2021

γρίπης, με τον κρύο και ξηρό καιρό σε συνωστισμούς και 
εσωτερικούς χώρους».

 Παράλληλα, ο κ. Παυλάκης διευκρινίζει ότι ένα νέο στέλε-
χος του ιού μπορεί να φέρει επιδημικό κύμα ακόμα και μέ-
σα στο καλοκαίρι. «Αυτό το είδαμε την πρώτη περίοδο της 
επιδημίας σε πολλά μέρη, στην Αμερική, ακόμα και στο Ισ-
ραήλ, στην περιοχή μας», τονίζει ο καθηγητής.

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής 

Θεραπευτικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Θά-
νος Δημόπουλος, επισημαίνει ότι στη χώρα 
μας βρίσκεται σε εξέλιξη το τρίτο επιδημικό 
κύμα της COVID-19, που ξεκίνησε τέλη Ιανου-
αρίου 2021 με επίκεντρο την Αττική, ενώ τα 
πρόσφατα δεδομένα της επιδημιολογικής επι-
τήρησης δείχνουν ότι πλέον υπάρχει αυξημέ-
νη συρροή κρουσμάτων και σε άλλες περιφέ-
ρειες της χώρας. 

«Ενα τέταρτο επιδημικό κύμα μπορεί να εμ-
φανιστεί μετά τη λήξη του τρέχοντος κύματος 
και πιθανώς να ξεκινήσει το δεύτερο ήμισυ του 
καλοκαιριού», εκτιμά ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και 
διευκρινίζει ότι σε άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και 
η Ισπανία, υπάρχουν ενδείξεις ότι ξεκινά το τέ-
ταρτο επιδημικό κύμα, καθώς αυξάνονται στα-
διακά τα κρούσματα και ο δείκτης θετικότητας. 
Σύμφωνα με τον κ. Δημόπουλο, κύρια χαρα-
κτηριστικά του επόμενου επιδημικού κύματος 
θα είναι πιθανώς η μικρότερη θνητότητα, ιδί-
ως μεταξύ των ηλικιωμένων που θα έχουν πλέ-
ον εμβολιαστεί πλήρως, καθώς και η περαιτέ-
ρω μείωση του μέσου όρου ηλικίας, όπως δεί-
χνουν και τα προκαταρκτικά στοιχεία των νέ-
ων κρουσμάτων σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ 
που αφορούν κυρίως νέους ηλικίας 20-49 ετών.

«Ενα άλλο σημείο προβληματισμού αποτε-
λεί η ανάδυση νέων μεταλλάξεων που μπορεί 
να εμφανίζουν αυξημένη μεταδοτικότητα και 
να καθιστούν τα υπάρχοντα εμβόλια λιγότερο 
αποτελεσματικά. Γι’ αυτό καθίσταται αναγκαία 
η συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση, αλλά 
και ο μοριακός έλεγχος, για την ανίχνευση νέ-
ων στελεχών του ιού SARS-CoV-2», εξηγεί και 
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Ν
έες μεταλλάξεις κάνουν τον SARS-CoV-2 
περισσότερο μολυσματικό και επικίν-
δυνο και φέρνουν την πιθανότητα ενός 

τέταρτου επιδημικού κύματος προ των πυλών 
της χώρας μας, ακόμα και μέσα στο καλοκαί-
ρι. Τα νέα στελέχη του ιού προκαλούν παγκό-
σμια ανησυχία και καθιστούν πιθανή την ανά-
γκη μιας τρίτης «αναμνηστικής», εμβολιαστι-
κής δόσης, καθώς εγείρονται ερωτήματα σχε-
τικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων 
και την ικανότητά τους να ανακόψουν την πο-
ρεία της πανδημίας. Αυτή η δυναμική των με-
ταλλάξεων αποτελεί και οδηγό για τις νέες έρευ-
νες παγκοσμίως.

Ο καθηγητής Γιώργος Παυλάκης, επικεφαλής 
του τμήματος Ανθρώπινων Ρετροϊών στο Εθνι-
κό Ινστιτούτο των ΗΠΑ για τον Καρκίνο, εξηγεί 
ότι ο ιός μεταλλάσσεται γρήγορα και επικίνδυ-
να προς δύο κατευθύνσεις: Γίνεται πιο μεταδο-
τικός και προσπαθεί να αποφύγει το ανοσοποι-
ητικό μας σύστημα. «Οσο περισσότερους αν-
θρώπινους στόχους του δίνουμε και όσο πε-
ρισσότερο χρόνο για να το κάνει, τόσο χειρό-
τερα θα γίνονται τα πράγματα και τόσο περισ-
σότερο θα επεκτείνονται η διάρκεια και η έντα-
ση της πανδημίας. Σε αυτή τη φάση, η ριζική 
εξάλειψη του κορωνοϊού είναι πολύ δύσκολη 
ή ακατόρθωτη χωρίς καλά εμβόλια και γενικό 
εμβολιασμό». Σύμφωνα με τον κ. Παυλάκη, οι 
δυτικές κοινωνίες δεν ανταποκρίθηκαν σωστά 
και άφησαν μια παγκόσμια πανδημία να επιτα-
χυνθεί σε σημείο που να είναι εύκολο για τον ιό 
να προσαρμοστεί ακόμα καλύτερα και γρηγο-
ρότερα στον ανθρώπινο πληθυσμό. «Κάνουμε 
τα ίδια λάθη με τη γρίπη, όπου η έλλειψη μέ-
σων και επιστημονικής κατανόησης τους προ-
ηγουμένους αιώνες οδήγησε σε μια ενδημική 
κατάσταση με ετήσιες επιδημικές εξάρσεις για 
τα τελευταία 100 χρόνια. Το φθινόπωρο, λοι-
πόν, πρέπει να ετοιμαζόμαστε για το τέταρτο 
επιδημικό κύμα, γιατί τώρα ξέρουμε ότι η με-
ταδοτικότητα του ιού αυξάνεται, όπως και της 

Πολιτική παρακμή και κορωνοϊός

Χώρες που σέβονται τις κοινωνίες τους, όπως ΗΠΑ 
και Βρετανία, αποφάσισαν, παρά τον κορωνοϊό, να 
άρουν τα μέτρα στέρησης «φυσικών» ελευθεριών των 
πολιτών τους, μέτρα που θυμίζουν «περιοριστικά μέ-
τρα» που επιβάλλονται σε υπόλογους στη Δικαιοσύ-
νη. Σημειωτέον, ούτε εκεί έχει επιτευχθεί ανοσία στον 
πληθυσμό, όμως προχώρησαν στο αυτονόητο. Ηραν 
τα μέτρα απαγόρευσης στην κίνηση, όπως και στις 
δράσεις των πολιτών, μέτρα που δεν δικαιολογούνται 
σε ελεύθερες κοινωνίες, όταν η ισχύς τους παρατείνε-
ται. Εγινε κατανοητό ότι η υγειονομική κρίση έθετε διά 
της «περιστολής» της εργασίας ζήτημα οικονομικής 
περιθωριοποίησης εκατομμυρίων πολιτών και ότι μετε-
ξελίσσετο επιπλέον σε κρίση κοινωνική και δημοκρατι-
κή. Στην Ε.Ε., πάντως, εξαιτίας της Γερμανίδας καγκε-
λαρίου που αποφάσισε να παρατείνει τέτοια μέτρα στη 
χώρα της, βρισκόμαστε, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει 
εκτός Ε.Ε., να συζητάμε αν καλώς ή όχι στερούμεθα 
ελευθερίες! Υπό τον φόβο μη μας πλήξει το «κακό», 
αναρωτιόμαστε αν θα έπρεπε ή όχι να κάνουμε Πάσχα 

στο χωριό και αν είναι σωστό που θα ανοίξουν η εστί-
αση και το λιανεμπόριο. Εχει χαθεί από τα μάτια μας 
η ολόπλευρη διάσταση του ανθρώπου ως όντος ελεύ-
θερου. Εχουμε απολέσει την ικανότητα να ερμηνεύου-
με την καταπίεση που κρύβουν τέτοιου τύπου απαγο-
ρεύσεις. Η συζήτηση περιορίζεται σε διαξιφισμούς με-
ταξύ πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης για την αποτελε-
σματικότητα ή μη των μέτρων και για το ποιο θα είναι 
το δημοσιονομικό τους κόστος και αν εντέλει θα οδη-
γηθούμε ως χώρα σε «έλλειμμα». Αν δούμε, όμως, τις 
εξελίξεις υπό πολιτικό πρίσμα, τι βλέπουμε; Κοινωνίες 
εκτός Ε.Ε., που αποτελούν φάρους πολιτικού φιλελευ-
θερισμού, να είναι πιο ελεύθερες και ίσοι οι πολίτες 
τους στην κρίση αυτή από ό,τι εμείς στην Ε.Ε. 

Πώς, λοιπόν, παράγονται άλλες συνθήκες κατ’ απο-
τέλεσμα εκτός Ε.Ε. και άλλες εντός Ε.Ε.; Αναρωτιόμα-
στε; Αν όχι, μήπως «πολιτικά» παρακμάζουμε; Γιατί η 
κρίση αυτή μετέθεσε το όριο που διακρίνει την ελεύθε-
ρη κοινωνία από την ανελεύθερη. Οπότε, μήπως συ-
νειδητά δώσουμε «τέλος» στην παρακμή;
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Τον κίνδυνο ενός τέταρτου 
κύματος πανδημίας 
επισημαίνουν έγκριτοι 
επιστήμονες, τονίζοντας ότι 
ενισχύεται το ενδεχόμενο 
μιας τρίτης εμβολιαστικής 
δόσης. Ξεκίνησαν οι 
έρευνες για την παραγωγή 
εμβολίου που θα καλύπτει 
όλες τις μελλοντικές 
παραλλαγές του ιού

Οι μεταλλάξεις 
φέρνουν… 
σούπερ εμβόλιο


